
     

 

   RK kerk Sint Jan Zuidbuurtseweg 15  2381 LB Zoeterwoude  

   Secretariaat: tel. (071) 5801215   sintjansparochie@hotmail.com                 

         Bereikbaar: dinsdag van  9.30- 11.30 uur en vrijdag van  8.30 – 11.00 uur  

          Pastoor Broeders  06 27140117 

 

Vieringenrooster FEBRUARI 2022 
 

 

Zaterdag 5 februari Eucharistieviering 

16.00/19.00* uur Pastoor Broeders  PK 
 

Zondag 6 februari KINDERKERK in de DORPSKERK 

12.00 uur  werkgroep kinderkerk 
 

Zaterdag 12 februari Eucharistieviering 

16.00/19.00* uur Pater v.d. Eijnden  EK 
 

Zaterdag 19 februari Eucharistieviering 

16.00/19.00* uur Pastoor Broeders  JK 
 

Zaterdag 26 februari Eucharistieviering 

16.00/19.00* uur Pastoor Broeders  PK 
 
 

PK= Parochiekoor   EK= Eigentijds Koor JK=Jongerenkoor 
              Thuis meevieren via www.kerkdienstgemist.nl 

 

* De persconferentie van dinsdag 25 januari was te laat voor deze 

nieuwsbrief. We hopen op versoepelingen en opheffing van de 

avondlockdown en daar ziet het ook naar uit maar bij het ter perse gaan 

van dit nummer was dit nog niet definitief. De verwachting is dat we vanaf 

5 februari weer naar het oude tijdstip kunnen en mogen. 

De laatste informatie kunt u beluisteren via tel: 06 83450307 en is  

ook binnen en buiten de Sint Jan te vinden. 

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

Nieuwsbrief FEBRUARI 2022 
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Kerkbalans 2022                                      
Op 15 januari 2022 is de jaarlijkse Actie kerkbalans 

van start gegaan. Een actie tot behoud van onze Kerk, 

de Sint Jan, die toch een centrale en  essentiële plaats 

in onze gemeenschap heeft. Vanuit de Sint Jan hopen 

wij met vertrouwen en geloof  weer aan een goede 

toekomst te werken. Een toekomst waarin wij Covid-19 en zijn mutaties 

achter ons kunnen laten en de vele vraagstukken in ons land en 

daarbuiten weer vol goede moed kunnen adresseren.  

De Sint Jan, voor iedereen een gastvrije Kerk;  waar inspirerende 

vieringen kunnen worden gehouden, waar we ons geloof kunnen 

verdiepen en van waaruit  wij als een zorgzame gemeenschap voor allen, 

jong en oud, open staan.  

Daarom, Geef Vandaag voor de Kerk van Morgen. 

In de tweede helft van januari ontvangt u weer de uitnodigingsbrief om 

bij te dragen aan de Actie Kerkbalans 2022. Om enigszins een idee te 

krijgen van de dit jaar weer te verwachten bijdragen, stellen wij het op 

prijs als u de intekenkaart om mee te doen, wilt invullen en op de 

gebruikelijke wijze in de bijgevoegde antwoord enveloppe (zonder 

postzegel) weer naar ons terug zendt. U kunt uw bijdrage, al dan niet 

gespreid over het jaar, overmaken op een van onze rekeningen: 

NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage St. Jan, of 

NL 75 RABO 0375 3048 00 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage St. Jan 

Uw bijdragen aan Kerkbalans vallen onder “Giften aan goede doelen” 

of “Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), en zijn geheel of 

gedeeltelijk aftrekbaar van de belastingen. 

Hartelijk dank! 

Namens de Parochiekern St. Jan,  

Administratie Kerkbijdragen                                                           

 

Kinderkerk 
Op zondag 6 februari is er weer kinderkerk. We 

vertellen dit keer het verhaal van de Ark van Noach 

om 12.00 uur in de Dorpskerk. Alle dierenknuffels 

van thuis mogen meevaren (en natuurlijk daarna weer mee terug naar 

huis). Kinderkerk is een interactieve vorm van vieren voor gezinnen met 

jonge kinderen (3-8 jaar). Kom je ook? 

 



MARIAKALENDERS 

Er zijn nog wat Mariakalenders 2022 over. Hoewel het jaar al even op 

gang is, heeft u er misschien toch nog wel een plekje voor. Mogelijk 

heeft u er wel aan gedacht maar bent u het steeds vergeten om er na de 

viering eentje aan te schaffen en heeft u nu een ‘kale’ plek op de muur. 

Interesse, bel even met Chantal de Koning 06 24151632   

 

ROZENKRANSGEBED IN HUIZE EMMAUS 

De activiteitenbegeleidster in Huize Emmaus verzorgt in de 

Mariamaanden mei en oktober wekelijks het rozenkransgebed. Door een 

drukke agenda heeft zij gevraagd of er wellicht binnen de parochie 

vrijwilligers zijn die dit (deels) van haar over willen nemen. Meer 

informatie bij Stephanie Jägel, email: sjagel@wijdezorg.com 

 

BEZETTING PASTORAATSGROEP 

Helaas heeft ons lid Chantal de Koning te kennen gegeven haar 

vrijwilligerswerk als lid van de pastoraatsgroep te moeten beëindigen. 

Jammer maar uiteraard respecteren wij haar besluit. 

Bent of kent u iemand die haar taak over wil nemen dan horen wij dat 

graag van u (zie de achterzijde van dit blad voor de telefoonnummers). 

 

ZOMAAR WAT GEDACHTEN UIT DE PASTORAATSGROEP 

Wist u dat ... 

- onze pastoor zich afvraagt of de parochianen bij een uitvaart liever een  

  gebedsleider hebben dan een pastoor? 

- we parochianen missen die voorheen regelmatig in de kerk kwamen? 

  Corona speelt ons parten, we hopen dat u het samen vieren ook mist en 

  zien u heel graag weer terug zodra het voor u weer verantwoord is.  

- we meer moeten én willen organiseren maar dan toch twijfelen of en 

  waaraan er behoefte is. 

- we hopen op ideeën om meer jongeren en jong volwassenen zich thuis 

   te laten voelen in onze kerk. De kinderkerk voorziet in een behoefte  

   maar wat kunnen we hen bieden als ze wat ouder worden? 

- we bijvoorbeeld gratis blokfluitles aan zouden willen bieden maar  

  niemand kennen die dat (vrijwillig) zou kunnen doen. 

- we soms meer behoefte hebben aan uw inhoudelijke feedback? 

- we heel blij zijn met de belangstelling voor het meevieren thuis via de 

   livestream. We zouden graag eens horen hoe u het thuis ervaart. 

 



DORPSKERK 

   https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

 

Collecte 
Viert u thuis mee en wilt u bijdragen aan de collecte? 

Bankrekeningnummer NL95INGB0000271753 t.n.v. 

HHPP Sint Jan. Hartelijk dank! 

 
 

B  BANKREKENINGNUMMERS;   

     Kerkbijdrage/kerkbalans NL93INGB0002564772 of  

     NL75RABO0375304 800  t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan 

     Misintenties en overige zaken NL95INGB0000271753  

B  t.n.v. HHPP Sint Jan 

 
 

BEHEERCOMMISSIE 

René Goossen: 06 20966485               rene.goossen@gmail.com 

Aad Berk: 071 5803029                       aad.berk@hotmail.com 

Bert v.d. Bosch 071 5803073 

Cees Janson 071 5802691 

 

 
  

PASTORAATSGROEP  

 Pastoor Broeders  06 27140117 

 Margreet Onderwater 071 5804073 / 06 53739954 

 Annie Borst  071 5803283/ 06 57009807 

     Chantal de Koning  06 24151632   
 

PASTORAAL TEAM HHPP 

Pastoor W.P.L. Broeders: 06 27140117 / w.p.l.broeders@gmail.com 

Pastoor J.H. Smith: 071 5130700 /  jhsmithpr@gmail.com 

Diaken G.J. Clavel: 06 53732362 / diakengjclavel@gmail.com 
Pastoraal werker Marlene Falke: 06 53249187/ m.dehoogh@hotmail.com  
 

 
 

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN 

Redactie: Annie Borst-Mooijman,  Burg. van Outerenstraat 23 

tel: 071 5803283   oranjeboekje.sintjan @ gmail.com    
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